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megyei közéleti havilap

„És mikor pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal
együtt valának. És lõn nagy hirtelenséggel az égbõl mintegy
sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat ahol
ülnek vala. És megjelentek elõttük kettõs tüzes nyelvek, és üle
mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent
Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a
Szellem adta nékik szólniuk.”
Így írja le az Apostolok cselekedeteibõl vett idézet azt a
csodát, amikor a Szentlélek alászállt Krisztus tanítványaira.
A Mester mennybemetele után a tanítványok egy házban
bezárkózva élték félelemben töltött napjaikat. Miután magukra maradtak, „mindnyájan egy akarattal együtt valának”, írja a
Szentírás krónikása. Az apostolok visszavonultak, rettegve a
hatalomtól, egymás közelségében találtak vigaszt, merítettek
némi erõt, hogy megéljék nyomorúságos helyzetüket.
S akkor bekövetkezett Jézus ígérete: elküldte rájuk a Szentlelket. „Mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése”, különös
hangot hallottak az apostolok, holott odakint csendes volt az
éter, levél sem rezdült. Mind nagyobb félelmük és értetlenségük közepette a Szentlélek tüzes nyelvek képében megjelent
elõttük, s mintegy varázsütésre megváltozott lelkiállapotuk.
Megteltek életerõvel, tettvággyal, kimentek a házból és különbözõ nyelveken szóltak az utcán összesereglett különbözõ nációkból való emberekhez, akik az ünnepre érkeztek a városba.
Az emberek bámulva hallgatták õket, nem értették hogy
lehetséges az, hogy mindegyikük a saját nyelvén hallja Krisztus igéit a szónokló apostoloktól.
Péter és társai prédikációja nyomán több keresztény gyülekezet született ott akkor, ezért a kereszténység ezt a napot
az egyház születésnapjának tiszteli.
f.l.

Igazuk lett!...
Tapasztalati tény, hogy igencsak rövid a politikai emlékezet. Pörgessük kicsit vissza hát
az idõt! Midõn még csak szivárogtak a készülõ új médiatörvény passzusairól a hírek,
ellenzéki oldalon riadót fújtak, megkondították a vészharangokat. Mást sem lehetett
hallani, mint hogy a Fidesz
médiatörvénye végképp betesz a tárgyilagos, tényfeltáró
újságírásnak, a szerkesztõségek öncenzúrára kényszerülnek.
Nos bekövetkezett!

Néhány napos hír, hogy a
Népszava a jövõben eltekint
Gréczy Zsolt cikkeinek közlésétõl. Ugyanakkor a Stop.hu
internetes médiavállalkozás is
megköszönte nevezett szerzõnek addigi munkáját.
Gréczy Zsoltról tudni kell,
hogy munkássága teljes egészében a Fidesz és Orbán Viktor módszeres szapulására és
Gyurcsány Ferenc napi szintû
magasztalására korlátozódott.
Újságforgató ember tisztában
van azzal, hogy az egykori
(Folytatás a 2. oldalon)

Kicsik és nagyok

Rajz: Farkas László

Pünkösd elé

– Béla, eszedbe ne jusson olyan szexbotrányt kavarni,
mint az IMF-vezér! Te csak egy takarékszövetkezeti
középvezetõ vagy!...

Leszámolás…
A Nagy Testvér utat mutatott. Oszama Bin Laden lemészárlása után mi is vettük a
bátorságot, hogy egy régi, rettegett terroristavezérrel és
bandájával leszámoljunk.
Perzsiában támadtuk meg
Ali Babát és a negyven rablót.
Tanulva a Nagy Testvér hibájából, nem helikopterekkel közelítettük meg a felderített luxusbarlangot, ahol Ali Baba és a
negyven rabló rejtõzködött.
Gyalogos kommandónk elrebegte a varázsmondatot, s a

Szezám kinyílt. Ali Baba és a
negyven rabló ugyan nem volt
felfegyverkezve, de nem bíztunk semmit a véletlenre…
Másnap a Perzsa-öbölben
eresztettük hullámsírba õket.
Fényképet, videót ugyan készítettünk Ali Baba és a
negyven rabló holttestérõl,
de azokat nem hoztuk nyilvánosságra.
Majd mesél errõl Seherezádé, ha feloldják Az Ezeregyéjszaka legszebb meséi 70
éves titkosítását.

www.zalatajkiado.hu
Ha elolvasta, adja tovább!

Elérhetõségeink:

9 770865 135001

11716

Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Tavaszi zsongás Ka(h)ngörcs és az euró
Orgonavirágzás, méhrajzás,
kalászba szökkenõ ringó vetések, susogó zöld lombok és
madárkórusok trillái. Tavasz.
Zsongás.
E helyen viszont most nem
a természet májusi zsongásáról
szólnék, hanem a szocialisták
háza tájáról érkezõ hírekrõl, az
MSZP tavaszi zsongásáról.
A múlt héten került sor a
szocialista párt kibõvített választmányának ülésére. A maratoni hosszúságú, kilenc órát
felölelõ tanácskozásról kiszivárgott hírek szerint ismételten felszínre buktak a pártban,
a párt felsõ vezetésében hol
erõsen titkolt, hol meg bizonyos fórumokon nyilvánosságra kerülõ éles ellentétek.
A politikával fertõzöttek
körében nem ismeretlen tény,
hogy a párt jelenlegi elnöke,
Mesterházy Attila és a volt
elnök, miniszterelnök Gyurcsány Ferenc egy kültelki kifejezéssel élve: nem nagyon
komálják egymást.
Az is ismeretes, hogy kettejük köré szervezõdnek a párt
prominensei. Mostanában úgy
tûnik, hogy a pártvezetés erõs,
úgynevezett régi káderei inkább a Mesterházy vonal támogatói. Tudósítók szerint a választmányi ülésen többen, köztük a párt erõs emberei közül
Szanyi Tibor, Baja Ferenc,
Gúr Nándor Tóbiás József is
keményen támadta Gyurcsány
Ferencet, s Lendvai Ildikó is
kellemetlenkedett a volt fõnökével szemben.
A jelek azt mutatják, hogy
Gyurcsány Ferenc és a regnáló

Gyurcsács - Hamlet

– Menni, vagy nem menni…
A szerzõ illusztrációja
pártvezetés között olyan magas rezgésszámot ért el a feszültség, amit hosszú távon
aligha lehet kontroll alatt tartani. Elemzõk szerint elõbbutóbb kenyértörésre kerül sor
Gyurcsány és a Mesterházycsapat között.
A volt elnök már lépéseket
tett annak érdekében, hogy ha
nem tudja a maga képére formálni az MSZP-t, akkor egy
újonnan szervezõdõ párt kormányrúdja mellõl dirigálja a
liberális baloldalt.
Mi lesz Mesterházy és Gyurcsány duellumának végkifejlete, arra alighanem nem túl sokára választ kaphatunk. Addig
folytatódik az MSZP-zsongás.
F.L.

Május…

Bombasztikus hírt kürtöltek világgá a médiumok: A
New York-i rendõrség letartóztatta Dominique StraussKahn-t, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatóját. Az
amerikai zsaruk az Air France
légitársaság Párizsba készülõ
járatáról szedték le a nagyhatalmú pénzintézet vezérét.
A rendõrség szexuális bûncselekménnyel, nemi erõszak
kísérletével és törvénytelen
fogva tartással vádolja StraussKahnt. A két elsõ vádpont
egyenként 15-20 évnyi börtönévvel jár, a harmadik három
évig terjedõ büntetéssel „honorálható”, amennyiben a gyanúsítások bizonyítást nyernek.
Röviden a sztori. Egy New
York-i szálloda szobalánya éppen Strauss-Kahn napi 3000
dollárért lakott szállását takarította volna, amikor a pénzemberre rájött a kangörcs. A
32 éves alkalmazott feljelentése szerint a fürdõszobából
meztelenül kilépõ vezér rátá-

madt, a hálószobába tuszkolta.
Itt még sikerült kiszabadulnia
a felajzott férfi körmei közül,
de õ a fürdõszobába terelte,
rázárta az ajtót és erõszakoskodott vele.
A szobalány a rendõrségi
azonosítás alkalmával több ember közül Dominique StraussKahnt ismerte fel támadójaként.
Az IMF fõnöke most elég nagy
bajba kerülhet, mert Amerikában az ilyen jellegû cselekményeket keményen „mázsálják”.
A pénzember letartóztatásának hírére esett az euró árfolyama a távol-keleti tõzsdéken. Az uniós valuta a dollárral
szemben 6 heti, a jennel szemben pedig 4 heti mélypontra
zuhant.
Ezidáig úgy gondoltuk,
hogy az euró árfolyamát a
fideszes politikusok egyes kijelentései mozgatják, most kiderült, hogy a közös pénz a
Ka(h)ngörcsre is igencsak
érzékeny…
- flam -

Igazuk lett!...
(Folytatás az 1. oldalról)
szociáldemokrata lap, a Népszava a szocialista párt harsány
szócsöve. A fentebb nevezett
elektronikus médiumot sem lehet megvádolni azzal, hogy jobboldali elhajló lenne. A Stop.hu-t
is szocialista kötõdésû médiamunkások írják, szerkesztik.
Akkor most mi van? Kapkodhat az ember a fejéhez,
meghökkenhet, ledöbbenhet.
Szocialista kötõdésû sajtótermékek fõnökei kötnek útilaput elkötelezett szocialista irodalmár talpára? Azonos brancsba tartozó szerzõt némítanak
el a szocialista párt szolgálatában álló szerkesztõk? Ezt még
oly erõs foncsorozású nagyító-

val sem lehetett kiolvasni a
médiatörvénybõl!
Igazuk lett a riogatóknak.
Bekövetkezett, amitõl olyannyira rettegtek, mitõl való félelmükben fellármázták Európát.
A cenzúra, az öncenzúra befészkelte magát a Népszava és
hasonszõrû társa szerkesztõségébe.
Milyen erõk hatottak ezekre az orgánumokra, hogy margón kívülre rakták egyik kedvenc szerzõjüket, talán kiderül
majd. Arra viszont így elõre
van egy söröm, hogy az inkriminált történést semmiképpen sem lehet ráverni a médiatörvényre.
f.l.

’’SZORT 99’’

SZOLGÁLTATÓ ZRT.
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Fotó: Zavilla András

• Méret utáni polgári és ortopéd
cipõkészítés a Piac tér 1. sz. alatt
Tel.: 92/312-543

• Munkaruha készítése nagy választékban.
Extra méret esetén egyedi gyártást is végzünk.
ZALAEGERSZEG Tel.: 92/311-111/20
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Napok hordaléka… Rádöbbenés
Elfújta a Széll
Azt írja a napilap, hogy
Moszkva nem érti: miért kellett azt a nagyforgalmú budai
teret átkeresztelni, amely Oroszország fõvárosának nevét viselte eddig?
Szó sincs átkeresztelésrõl,
csak „visszakeresztelésrõl”, hiszen a tér, amely 1929-ig névtelen közterület volt, attól az
évtõl kezdve Széll Kálmán
pénzügyminiszter, miniszterelnök nevét viselte. Egészen
1951-ig, amikor akkori gyarmattartónknak, a Szovjetuniónak kedveskedve Moszkvára
változtatták.
Semmi rendkívüli nem történt, csupán visszaállította az
új fõvárosi közgyûlés a régi
rendet. Demszkyéknek ez húsz
év alatt nem jutott eszükbe,
Sztálin viszont Budapest díszpolgára maradhatott.
Nem kell Széll Kálmán emlékétõl félni egyébként. A magyar történelem kiemelkedõ
alakjai közé tartozik. Most viszszakapta, amit elvettek tõle.
Hülyeségfront
Van az Echo Televízióban
egy idõjárásjelentõ showman,
aki óriási beleéléssel hadarja a
napi és a várható hõmérsékleteket Skandináviától a Vöröstengerig.
Láthatóan élvezi a munkáját, olyannyira, hogy idõnként
nem gondolja meg, hogy mit
mond.
Nemrég például az elkövetkezendõ napok idõjárását ecsetelve - szokásos hadarásával – a
közelgõ „hosszú hétvége” kilátásaival ismertetett meg ben-

nünket. Hosszú hétvégét mondott, megfertõzte õt is egyik legújabb nyelvi förmedvényünk.
Egyébként nagypéntek volt
aznap. A feltámadásra vártunk,
a kereszténység legnagyobb
ünnepére. Húsvétra.
Hosszú hétvégére legkevésbé.
Trónörökös-jelölt
Az elmúlt hetekben az angol királyi család adta a fõ témát a sajtónak. Vilmos herceg
esküvõjétõl volt hangos minden. A trónörökös esküvõje –
írta, mondta, mutatta újság,
rádió, tv.
Különösebben nem hozott
lázba a ceremónia. Egyetlen
dologra figyeltem fel: Vilmos,
a trónörökös…
Szerintem az apja, Károly
még a trónörökös, Vilmos pedig csak trónörökös-jelölt… A
pillanatnyi állás szerint.
Termékenységi problémák
Hirdetés a közszolgálati televízióban: „pasidnak termékenységi problémái vannak?”
Folytatnám a hirdetést
sajátos szellemében: „Pasid
ne igyon annyit, ne drogozzon, s akkor te, mint a pasid
lotyója, világra hozhatod a
fattyúdat.”
Húsvétra kattanás
Te mire kattansz húsvétkor? – teszi fel a kérdést a Nõk
Lapja Cafe. Különvéleménye
van errõl bizonyos Karafiáth
Orsolyának is.
Szerintem ne kattanjanak
ezek a semmirekelõk semmire

– Alighanem valami mentális törés történt nálad, Jenõ.
Egykori pártfunkci létedre folyton a jobboldali lapokat
olvasod!
Rajz: Farkas László

– Lehet, hogy azért nem vittük semmire az életben, mert
fogalmunk sem volt, hogy mi az az életpálya modell?...
Rajz: Farkas László
húsvétkor. Jól elvoltunk az
ünnepen nélkülük is.
Bombázás mindhalálig
A NATO addig bombázza Líbiát, amíg Kadhafi hatalmon van
– mondták a hatalom emberei.
S mi lesz utána? Ki kártalanítja az ártatlan líbiaiakat?

Óriási ötlet. Valaki megint
jól járt ezzel. Az már senkit
sem érdekel, hogy mi nem
kistérségi telefonszolgáltatókkal vagyunk szerzõdésben.
Egyébként mindeddig sem
vállalati, sem egyéni elõfizetõként nem kaptunk „kistérségi” telefonkönyvet.
Ez az igazi üzlet.
E.E.

Kistérségi ötletek
Az eddigi megyei helyett
kistérségi telefonkönyveket jelentettek meg.

Kosárvarázs

ZTE-történet
Tavaly ünnepelte 90 éves
fennállását a Zalaegerszegi Torna Egylet. A patinás klub egykori szakosztályainak kiválóságai szerepelnek abban a kötetben, amely ismét kapható szerkesztõségünkben, vagy utánvéttel megrendelhetõ.
A könyv ára: 1.000 Ft.
Érdeklõdni:
Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.,
telefon:
92/596-936, 30/378-4465,
fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu.

A kupagyõzelem után a
bajnoki aranyérmet is elhódította 2010-ben a ZTE férfi
kosárlabda-csapata. A mai
együttes fiatalabb szurkolói
csak hallomásból ismerhetik a
korábbi egerszegi bajnok és
kupagyõztes csapatok sikertörténeteit.
Itt az ideje, hogy felidézzük a dicsõséges múltat is.
Újra kapható a Nagy csapat
címû kötet, ami feleleveníti a
kezdeti sikertörténetet.
A kötet megvásárolható
szerkesztõségünkben,
vagy
utánvéttel
megrendelhetõ.
Ára: 1.500 Ft.
Érdeklõdni:
Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.,
telefon: 92/596-936,
30/378-4465,
fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu.
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Nincs reménytelen helyzet!
Eperjes Károly Istenrõl, a családról, a hazáról
A Zalai Polgári Körök Egyesülete hagyományaihoz híven
idén is polgári estélyt szervezett május 7-én az Arany Bárány Szálloda télikertjében.
Az est közönségét díszvendégként megtisztelte jelentlétével
Eperjes Károly, Jászai- és Kossuth díjas színmûvész. Interjúnk a rendezvényen készült a
kitûnõ színmûvésszel.
– Sokszor kerül viták kereszttüzébe, hogy a mûvészet
és a politika megférhet-e egymás mellett, azaz politizálhate a mûvészember? Ön országgyûlési képviselõként belülrõl
is megtapasztalhatta a politika világát. Mûvészként pedig
olyan értéket közvetíthetett,
amelyekrõl elmondhatjuk, keveseknek adatik meg ebben a
világban. Bizonyosan ismeri
a kérdésre a választ: szabad-e,
szükséges-e egy mûvésznek politizálnia?
– Igen. Mindenki politizáljon! Politizálni kötelezõ! Jól politizálni erénygyakorlás, rosszul
politizálni bûn! Nem politizálni a legnagyobb bûn! Mindenki politizáljon tehát. Csak jól.
– Manapság nagy divat a
panaszkodás, sok a kedvetlen,
lehangolt ember... Valóban
ilyen rossz lenne a helyzet?
Hogyan látja a mai világot az
ember, aki sok jót és rosszat is
megélt, aki az élete során már
halálközeli élménnyel is szembesült, tehát más szemszögbõl
is láthatja a világot, mint mi,
akik mindezt nem tapasztalhattuk meg? Mit mondhatunk
azoknak az embereknek, akik
az életnek csak a negatív oldalát látják?
– Húsvét után vagyunk,
Krisztus feltámadt! Van remény! Nem szabad feladni!
Amikor – két évvel ezelõtt – a
felfokozott munkatempó és
egy vírusfertõzés következtében, valamint Bujtor Pista elvesztése miatt a klinikai halál
állapotába kerültem… abban a
pillanatban, amikor észhez tértem, a családom értesítésén túl
paphoz fordultam és kértem a
betegek szentségét – jóllehet,
aznap már voltam szentmisén
és áldoztam. Nincsen olyan reménytelen helyzet, amelyben
az Istenhez ne lehetne fordulni! Nincsen olyan reménytelen
helyzet, hogy a jószándékú
emberekhez ne lehetne fordulni! Csak ezt mondhatom mindenkinek: Krisztus feltámadt.
Tessék keresni az Istennel való

„Boldog feltámadást!...”

tuszt és az euthanáziát, az önmagát pusztítja el, ahogy Moliere mondja a Tartuffe-ban
Elmirával: „… az önszeretet önmagát is becsapja!"
Tehát
ezért se abortusszal, se euthanáziával ne nyúljunk bele! A
társadalom legalapvetõbb sejtje a család. Ahogy beleszülettünk egy családba – ki ilyenbe, ki olyanba – ez is természetes… A szerencsésebbek jobb
családba, a szerencsétlenebbek törött vagy nehéz sorsú
családba születnek. S mindegyikünk azért a családért felelõs, amelybe tartozik! A har-

Eperjes Károly és Szalai Annamária, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke asztalszomszédként a polgári estélyen.
harmóniát, s akkor az embe- madik helyen áll a haza. A harekkel való együttlét is har- zához tartozni egy szellemilelki döntés! Ez nem lehet faji
monikusabbá válik.
– Érvényes-e ma az a kérdés. Az identitásnak hazástrófa, amely így kezdõdik: val kezdõdni... ezt én nem
„Hazám hazám te min- preferálom!
– Azért merült fel bennem
denem...”
– Nem lehet érvényes! A ez a kérdés, mert egyre többen
haza nem lehet az elsõ helyen! vannak – tanult doktorok,
Ez rossz identitás, amely na- mérnökök – akik ennek a
cionalizmushoz vezet! Minden hazának a közös értékeibõl,
„izmus” középpontja az egoiz- vagyonából, támogatásával,
mus. Nem csak a nacionaliz- hazai forrásokból tanulhatmusnak, de a fasizmusnak, a tak, s mégis elmennek másholiberalizmusnak, a szocializ- va, egy jobb megélhetés remémusnak, a kapitalizmusnak, a nyében más országba viszik a
globalizmusnak is mind-mind tudásukat… Nem vetek rájuk
az egoizmus a központja. Az követ, de mégis, valamiféle
egyetemes ember – ha tényleg cserbenhagyásként fogalmaegyetemes – igyekszik Isten- zódik meg a döntésük. Mi a
törvényû lenni! S így elsõ he- véleménye errõl a jelenségrõl?
lyen Isten áll, a második he– Én ahhoz a csoporthoz
lyen a család, a harmadik he- tartozom, amelyik felszólítást
lyen a haza! Ez a természetes írt az egyetemistáknak, diplosorrend! Ahogy megszületünk, másoknak, hogy jöjjenek haza!
az az Isten dolga. Ezért ször- Azt meg tudom érteni, hogy
nyû bûn ebbe belenyúlni abor- valaki elmegy azért tanulni
tusszal és euthanáziával egy- külföldre, hogy az ott tanultaaránt. Amelyik ország elfogad- kat hazahozza, s a haza szolgája, törvényerõre emeli az abor- latába állítsa. Ez helyes! De

itthon kitanulni és a hasznot
ott besöpörni nem erkölcsös!
Kivéve, ha az ember olyan üldöztetésben részesül, mint
ahogy az történt a kommunizmus évei alatt, hogy itthon
nem tudták megvalósítani önmagukat. Ez a saját családomban is nagy problémát okozott... Volt olyan papbátyám,
akit Münchenig vertek, s volt,
aki inkább a börtönt választotta egy idõre. Õ akkor is azt
mondta, hogy akkor is itthonról szolgálunk, a másik pedig
küldte a segélyeket a Caritason keresztül. Külföldrõl is lehet szolgálni a hazát. Ám az tagadhatatlan, hogy minden nemzetnek a legkisebb, legalapvetõbb sejtje a család. Ha a
családfõ – vagy a család fenntartója – a családon kívül van,
ott mindig nehéz a család sorsa. Ha a keresõ rétegünk itt
hagyja az országot, az nagy baj.
Ezért haza kell jönni. Mindazok, akik tehetik, jöjjenek haza! Ne dobjunk követ senkire,
aki azért megy ki, hogy gyarapodjon – akár fizikailag, akár
szellemileg –, aztán azt hazahozza. De aki teheti, minél
elõbb jöjjön haza! Az Eldorádó
után engem hatalmas nyugati
csábítások vettek körül. Biztosan több pénzem lenne. De azt
kérdeztem egy híres amerikai
producertõl: kezdjem újból tanulni például az augsburgi csatát? Nos, összecsomagolt és hazament. Hogy' is lehetne? Ezidáig innen néztem a világot,
aztán nézzem onnan, úgy,
ahogy õk gondolják? Cseréljek
hazát? Ha nem muszáj, nem
szeretnék!
– Tehát lesz még egyszer
ünnep e hazában?
– Van is. Csak vannak, akik
nem úgy látják.
– A Hídember fõszereplõjeként Ön átlényegült Széchenyivé. Bizonyosan átélte az õ
lelkivilágát. Vajon ma milyen
útmutatást adhatna nekünk
a legnagyobb magyar? Mit
üzenne ma a magyaroknak?
– Keressük az egyetemes
identitástudatot! Mert õ is így
élt. És amikor megtalálta az
Isten-család-haza egységet, onnantól hasznos tagjává vált
mindegyik közösségnek: az
Istennel, a családdal, a nemzetével és az egyetemes emberiséggel való kapcsolatnak. Tehát… Széchenyivel: boldog feltámadást, hölgyeim és uraim!
Farsang Lajos
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Épül a ház és a lélek
adás témája: Magyar népi építészet – szeres (szerves) építés
– Arányos, kiegyensúlyozott házak tervezése és építése. Személyhez, néphez és tájhoz illõ
épületek.
Lenyûgözõen szép és tartalmas elõadást hallhattunk!
Ekler Károly az õsi magyar
szerves gondolkodás lényegét mutatta meg nekünk. A
teremtett világban aki épít,
az éppé tesz. Szépít! Ami ép,
az szép!
„Az Istentõl kapott társadalmunk és a természet élõ marad és újra éled, ha a teremtést
Ekler Károly (jobbról) építészmérnök és Rajnai Miklós.
„Az ember épül lelkileg is és
a házat is építi. A lélek, a szellem és a test (anyag) elválaszthatatlan volt a régi ember életében,
minden emberi tevékenységben, akár tudatos volt, akár nem.
Megházasodott – éretté
épült, és házat is épült (épített) közösségében.

MEGHÍVÓ

Hol épült? Általában valamelyik szeren házat, lelkében
saját szerén.”
A Magyar Mûveltség Kincsestára Szabadegyetem vendége volt Ekler Károly építészmérnök, 2011 április 29.-én
Nagykanizsán, a Halis István
Városi Könyvtárban. Az elõ-

Emléktábla az iskola falán
Kedves iskolatársak!
Az iskola falára kerülõ emléktáblára küldött adományokat
köszönjük. A tábla ára már összejött és készül. A továbbiakban, aki támogatni szeretné az ünnepség lebonyolítását,
május végéig megteheti a korábban megadott számlára.
MKB Nagykanizsa 10300002-87101742-11103280
Elõre is köszönjük.
A tábla szövege a következõ lett, figyelembe véve a hozzászólásokat és egyeztetve az illetékesekkel:
Ebben az épületben mûködött 1951-tõl 2000-ig a
Vegyipari és a Kõolajbányászati és Mélyfúróipari
Technikum, amely 1961-ben felvette Winkler Lajos és
Zsigmondy Vilmos nevét.
Az alapítás 60. évfordulójára állíttatták az iskola volt
diákjai.
Az avatás idõpontja nem változott: 2011.06.18., délelõtt 11 óra.
Tervezett program:
– Ünnepi mûsor
– A tábla leleplezése és megkoszorúzása
– Állófogadás a megjelentek részére kötetlen beszélgetéssel
– Évkönyv és (ha elkészül) a Tablók könyve bemutatója
A tablók közül az alábbiak hiányoznak még a 205-bõl:
70/B, 72/C, 80/A, 84/A, 85/A, 85/G, 87/B, 88/G, 89/B,
90/B, 96/A, 96/C, 97/B, 2000/A
Akinek megvan a kis tablója, vagy tud valakit az osztályból,
aki el tudja e-mailben küldeni, a következõ címre kérem:
szele63@freemail.hu (300-as felbontásban kellene bevinni).
Elõre is köszönöm a segítséget!
Az állófogadás miatt kérem, hogy aki szeretne részt venni
az ünnepségen, és még nem jelezte, jelentkezzen e-mailben
(kenesem@freemail.hu).
Baráti üdvözlettel:
Csõgörné Kenese Mária

folytatjuk a nekünk adott szer
által. Gyógyszer.”
„Ha az építmény helyére
kerül kellõ (kelõ) idõben a tájban szervesül az emberben,
akkor ép.” Megértettük, hogy
nyelvünk és lelkünk teremti
épített környezetünket és a tárgyi kultúránkat.
Köszönjük Ekler Károlynak, hogy elkalauzolt bennünket õseink szeres világába! Megértette velünk, hogy õseink
gondolkodása és ép hagyománya a teremtett jövõ!
Rajnai Miklós
Bánffy Miklós-díjas bölcsész

Szeretettel hívjuk Önt, kedves
családját és ismerõseit
a szabadegyetem elõadásaira.

2010/2011.
Magyar Mûveltség Kincsestára
Szabadegyetem
Szellemi Tanácsadó Testülete
*** Nagykanizsa ***
május 27.
18.00
(P)

ÖRVÉNYLÉS- globális térnyerés és a hitelpénz
monopóliuma!
MAGYARORSZÁG ÉS A PÉNZÜGYI
VILÁGVÁLSÁG
A nemzetközi pénzrendszer és a demokrácia
összefüggései
dr. Drábik János, közíró, a Szabad Európa
Rádió ny.v. szerkesztõje

június 5.
14.00
(V)

Nagy-Magyarország-Emlékmû - Nagykanizsa
TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS
A megemlékezés szónoka: Molnár V. József
néplélek-kutató

Programszervezõ és mûvészeti vezetõ:
Rajnai Miklós Bánffy Miklós-díjas bölcsész
rajnaimk@t-online.hu – rajnaimiklos@drilltrans.hu
Helyszín: Halis István Városi Könyvtár
( Nagykanizsa, Kálvin tér 4.)
******* Az elõadások ingyenesen látogathatók. *******
MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!

CZOTTER IRODATECHNIKA
Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése
és szervize.
Másológépek bérelhetõk.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824
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A leginkább károsultak kimaradtak?
A pethõhenyei segély sorsa Somlóvásárhelyen
Elõzõ somlóvásárhelyi látogatásunk folytatásaként ezúttal a somlóvásárhelyi polgármesteri hivatalba vezetett
utunk. Elõször úgy tûnt, hiába… Másnapra úgy tûnt, mégsem hiába. Vagy mégis? Meglepõ eredménnyel zárult az
oknyomozó riportunk. Ahogy
Deák István pethõhenyei polgármester meghatározta: nevetséges. Vagy talán még inkább sírnivaló.
A Somló-hegy alatti kis faluban a tavaszi napsütésben látszatra ugyanúgy zajlik az élet,
mint másutt… Egy áprilisi szerdai napon járunk itt – ennek
lesz még jelentõsége. A tavalyi
iszapáradat nyomán – bár sok
minden történt azóta – még
mindig lehangoló látvány a
katasztrófa-sújtotta sor. A Torna-patak medre mellett folyik
a talajcsere, hatalmas markolók és teherautók dolgoznak. A
gyerekek az iskola elõtt örülnek a napsütésnek, a falusiak
jönnek-mennek, csak futó pillantást vetnek az idegen fotósra. Biztosan megszokták az érdeklõdõket. Tán nem sejtik,
hogy ez az érdeklõdés több,
mint puszta kíváncsiság. Ekkor
még mi sem sejtjük, hogy érdeklõdésük több lesz, mint
egyszerû kérdés-felelet.
A polgármesteri hivatalba
tartunk, de hiába. Marton László polgármestert nem találjuk.
– Tiszteletdíjas a polgármester úr, egyébként pedig
vállalkozó. Valószínûleg Ajkán
dolgozik. De a jegyzõ úr segíthet – ajánlják fel a hivatali dolgozók. Bendes István jegyzõhöz fordulunk, aki láthatóan
munkában van. Nem tud segíteni. Nem, késõbb sem, ma
semmiképpen, mert el kell
mennie… de készséggel megadja a polgármester telefonszámát. Fel is hívjuk nyomban.

Az otthontalanná vált Török Csaba új háza már épül. Õ sem
kapott a pethõhenyei pénzbõl.
– Polgármester úr, szeretnénk tudósítani a vörösiszapkárosultak helyzetérõl… Hogy
hogyan sikerül az életüket újra
normális kerékvágásba terelni.. Mire jutottak a segélyekkel,
amelyeket különbözõ helyekrõl eljuttattak ide a jószándékú
adományozók. Mikor kaphatunk rövid tájékoztatást? Itt
vagyunk a hivatalában…
– Erre most semmiképpen
nem érek rá! Talán majd a jövõ
héten! – hangzik a vonalvégrõl. Mint már kiderült, még
csak szerdát jegyzünk. De ha
ennyi halaszthatatlan dolga
van, nincs mit tenni. De azért
még próbálkozunk.
– Talán mégis tudna segíteni. Legalábbis egy konkrét ügyben. Pethõhenye lakóinak és önkormányzatának a százezer forintos segélyérõl beszélek, amit
azzal a kéréssel hoztak, hogy
karácsonyra, ajándékvásárlásra
jutassák el a károsultakhoz…
Azt kérték, hogy pénzbeni segélyként osszák ki, 20-20.000
forintos részletekben, lehetõleg gyermekes családok között.
– Én ilyenre nem emlékszem, hogy így adtak volna!

– Mondom a bizonylatszámot! Itt a kezemben… ZI
815563 a nyugta száma, amit
kapott az összegrõl a pethõhenyei küldöttség! (A nyugtán
egyébként szerepel, nehezen,
de olvasható kézírással: „Adomány vörösiszap katasztrófa
károsultjainak. Elsõsorban gyermekes családoknak.”) Polgármester úr, ha segítene abban,
hogy itt a hivatal egyik alkalmazottja utánanézzen… Átadhatom a telefont a jegyzõ úrnak? Bár mondta, hogy siet, de
talán lesz rá öt perce…
– Igen.
Kissé kelletlenül, rosszalló
pillantással veszi át kezembõl a
telefont Bendes István jegyzõ,
hiszen már az imént megmondta, hogy nincs ideje. De
beszél a polgármesterrel. A
hallottakból úgy tûnik, valóban nem igazán világos, milyen segélyrõl beszélünk.
– … jó. Megnézzük, persze… – A jegyzõ úr részérõl e
szavakkal fejezõdött be a röpke dialógus.
– Jegyzõ úr, akkor talán… a
hivatal valamelyik munkatársa
utánanézhetne a bizonylat alapján, mi lett az adomány sorsa.
Nem titkoljuk, jártunk már itt
a faluban, végigjártuk a leginkább károsultak házsorát. Szerettünk volna a megsegített emberek sorsának alakulásáról írni. De egy kivétellel senki nem
tudott más pénzbeni adományról, mint a központi kármentõ
alapból juttatott segélyrõl és
MAL-os 100 ezer forintról. Ezeken kívül semmirõl. Ezért fordultunk a hivatalhoz! Tessék, itt a
bizonylat másolata, az eredetije
itt kell hogy legyen a hivatalban!

Minden hiába. Egy ígéretnél és telefonszám-cserénél
többre nem jutunk. Az, hogy
választ kapunk a kérdésünkre,
egyelõre hiú ábránd maradt.
– A polgármester úr holnap utánanéz és tájékoztatja
Önöket! – így hangzik az elbocsátó szép üzenet.
Hazaindulás elõtt még egy
pillantást vetünk a Torna-patak
hídjához legközelebbi házakra.
Az idõs Fazekas János házának eldózerolt romjaira, a Török Csaba szintén lerombolt
otthona helyett épülõ új házikó alapjaira és a legtöbb kárt
szenvedett sorra. Az utca egyik
lakójával, Szentmiklóssy Istvánnal válthatunk szót. Pethõhenye pénzébõl õ sem részesült. Ahogy meséli, egy ismeretlen jótevõ tett egy borítékot az újságtartójukba, de
mire kiment a házból, már
nem látta, ki rakta oda... Feladó gyanánt egy x szerepelt a
19 ezer forintot tartalmazó borítékon… Talán ez a legbiztosabb módja a segély megfelelõ
célba juttatásának?
Másnap délelõtt kiderül:
valóban intézkedett a jegyzõ.
Egy fax érkezik a szerkesztõségbe. Két dokumentumot
küldött a somlóvásárhelyi hivatal. Egy kiadási bizonylatot a
pethõhenyei adományról, az
átvevõ aláírása helyén e megjegyzéssel: „a mellékelt lista
alapján” és egy átvételi elismervény – listát, egy gépelt
papirost a segélyezettek névsorával és a különbözõ összegeket átvevõ személyek aláírásával.
Mi az általunk megismert,
elõzõ és e riportunkban szereplõ
vörösiszap-károsultak,
valamint a listán szereplõk
névsora között nem sok azonosságot fedeztünk fel. Korábbi írásunkban a leginkább
károsodott Aradi utca lakóit
szólaltattuk meg. Közülük egyedül Török József családja kapott 4.200 forintot.
További kitartó utánjárással
kiderítettük, hogy további segélyezettek kertjébe valóban
eljutott az iszapár. Ám az Aradi
utca lakóihoz, akik szemmel
láthatóan leginkább megszenvedték az iszapáradat következményeit, úgy tûnik, Pethõhenye nagylelkû adományának
csekélyebb hányada jutott el.
Farsang Lajos
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Tanácsadók…

– avagy ezért (is) tartunk itt
Volt egyszer egy pásztor,
aki egy magányos helyen a juhait legeltette. Egyik nap megáll mellette egy vadonatúj metálszürke Audi. A vezetõje
egy Armani öltönyös, magabiztos fiatalember. Megkérdezi a
pásztort:
– Ha megmondom magának, hogy hány juha van, nekem ad egyet?
A pásztor ránéz a fiatalemberre, aztán a békésen legelészõ nyájra, és nyugodtan azt
mondja:

– Rendben.
A fiatalember odamegy az
Audihoz, összeköti a mobiltelefonját a notebookjával, az Interneten felmegy a NASA oldalára, GPS helymeghatározójának
segítségével letölt egy megfigyelõ mûhold képet a környékrõl, megnyit egy adatbankot,
egy szkennelõ-programmal öszszeszámolja a juhokat, majd egy
15 oldalas jelentésben kinyomtatja, aztán odafordul a pásztorhoz és azt mondja: – Pontosan
87 juha van itt a környéken.

Rokkant Rambó

Rendvédelmisek tüntettek nemrég a fõvárosi Kossuth téren. Rendõrök, katonák, börtönõrök, tûzoltók tartottak összehangolt demonstrációt a Parlament épülete elõtt. Hogy teljes
legyen a paletta, hozzájuk csapódtak a Gyöngyöspatán elhíresült masírozók, az önjelölt rendfenntartó alakulat, a „húgyos
Alex” szusztársai, a Véderõ osztagai is…
Ismeretes, hogy a fentebb leírt szervezetek képviselõi leginkább a kormány azon szándéka ellen tiltakoztak, amely az
érintettek korkedvezményes nyugdíjba vonulásának lehetõségét korlátozná. A jelen szabályozás szerint a rendvédelmi
dolgozók 25 év szolgálati idõ után kérhetik nyugdíjazásukat,
minek köszönhetõen sokuk élete teljében „szépkorúvá” válik.
A kiszolgált „veteránok” aztán elég hamar elunják a ház körüli
encsembencset, és munkát vállalnak õrzõ-védõként vagy más
civil profilú helyen.
Legyünk empatikusak a rend rettenthetetlen õreivel és a
lánglovagokkal szemben. Nem lehet kétségünk afelõl, hogy
vannak beosztások, melyek elõbb kikezdik az érintettek mind
fizikai, mind szellemi kapacitását, mint az a közönséges civil
halandók esetében általánosítható. Ugyanakkor aligha strapálják ronggyá magukat azok a rendõrlegények, akik „strandruhában” bicajoznak a városi utcákon vagy a szõlõhegyrõl hazafelé kerekezõ gazdákra lesnek kényelmes autóikban…
A demonstráció napjaiban bukott elõ bizonyos Farsang
János rendõrzászlós sztorija. Farsang 2010-ben rajthoz állt
Orlandoban a különlegesen képzett rendõri egységek világbajnokságán és negyvenegy vetélytársát maga mögé utasítva,
az egyéni versenyben megszerezte az elsõ helyet. A viadalon
indulóknak egy különösen nehéz, mocsarakkal tarkított akadálypályát kellett leküzdeniük, közben lövészeti feladatokat
végrehajtva. Farsang János ezen a versenyen állhatott a dobogó legfelsõ fokára, megelõzve a többi között a NASA alighanem igencsak tökös emberét is.
A sajtóban egyebek mellett „Magyar Rambónak” is tisztelt
zászlósról aztán kiderült, hogy már nyugdíjban van, ami méginkább rangot adhatna a teljesítményének. Csakhogy. Ne gondoljon senki egy hatvan év körüli zsaruveteránra Farsang János esetében! A derék rendõr tizenöt éves tényleges szolgálat
után, 40%-os munkaképesség-csökkenés indokával, gyakorlatilag rokkantként vonult nyugdíjba. S lám, a hivatásos szolgálatra alkalmatlanná nyilvánított „Rambó” gyõzni tudott a
„világ legkeményebb legényeinek” viadalán.
Óhatatlanul felmerül az emberben a kérdés: Farsang János
ott volt-e kollégáinak demonstrációján, vagy már a következõ
megmérettetésre készülve, edzést tartott valamely belvízzel
borított kelet-magyarországi országdarabon?
f.l.

– Báránykáim, azt mondják a buta emberre, hogy birkaesze van. Hm, akkor mije van a tanácsadónak?!
Rajz: Farkas László
– Igaza van – válaszolja a
pásztor. – Válasszon ki egy juhot magának.
A fiatalember kiválaszt egy
nem túl nagy, de szép bundájút, beteszi az Audi csomagtartójába. A pásztor ránéz, egy kicsit
gondolkozik, aztán megszólal:
– Ha megmondom magának, hogy mi a foglalkozása,
visszaadja?
A fiatalember nagyképûen rábólint. A pásztor erre azt mondja:

– Maga tanácsadó.
– Honnan jött rá? – kérdezi
a fiatalember.
– Nem volt nehéz – feleli a
pásztor. – Elõször is: idejön
anélkül, hogy bárki is hívta
volna. Másodszor: egy juhot
akart fizetségül, hogy megmondja nekem azt, amit úgyis
tudtam. Harmadszor: fogalma
sincs arról, amivel én foglalkozom. Úgyhogy most adja
szépen vissza a pulikutyát!

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt,
kedves családját és ismerõseit
a trianoni diktátum
91. évfordulója
alkalmából szervezett
megemlékezõ ünnepségünkre

2011. június 5-én,
vasárnap 14 órára

A NAGYMAGYARORSZÁGEMLÉKMÛHÖZ
Nagykanizsára, az Eötvös
térre.

www.zalatajkiado.hu
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Tizennégy késszúrás
Felderítetlen bûntények Zalában
Sorozatunkban az eddig felderítetlen súlyos zalai
bûncselekményekkel – fõleg gyilkosságokkal – foglalkozik lapunk. Célunk elsõsorban az, hogy sok-sok esztendõ
múltával – az akkori tragikus történések felelevenítésével
– talán akad valaki, akinek végre megoldódik a nyelve,
felfrissül az emlékezete…, s a többi már a nyomozók feladata és kötelessége.
Nem lehet, hogy egy emberi élet kioltása büntetlenül
maradjon. A gyilkosoknak bûnhõdniük kell!
Elõzõ számunkban egy 20 évvel ezelõtti zalaszentgyörgyi gyilkosságot idéztünk fel. Munkatársunk két
évized elteltével ismét a helyszínen járt.
– Tudja, mennyi vér van tól félméternyire volt a kerítés,
egy emberben? Iszonyatosan és azon túl már egy közterület,
sok. Vastagon állt ott az elõszo- egy mezõgazdasági átjáró. De
ba kövén. Nem tudhatja a kí- nem a konyhában ölték meg,
vülálló, milyen munka öszeta- hanem a verandára nyíló elõkarítani a helyszínt! – emléke- szobában! Legalábbis ott lett
zik a szörnyûség napjaira Csá- vége szegénynek. Vér az volt a
szár János, a megölt Sári hú- konyhában is… A két szoba egyigának a fia. – A rendõrök be- ke érintetlen volt, a másikban
szórták ugyan valamilyen por- apróbb kutatás nyomai voltak.
A feltevések szerint a tettes
ral a nagyját, de ami a bútorok
alá odafolyt, félig odaszáradt… bemászott a fürdõablakon,
Megszenvedtük a feleségem- majd kutatni kezdett az egyik
mel, amikor a nyári melegben szobában. Talán tudta is, mit
a helyszínelést követõen, négy keres, és hol… Lehetett pénze
az idõs asszonynak, hiszen tanap után feltakarítottuk!
Rövidke idõ, mégis iszonya- karékosan élt. Másfelõl, a rabtosan hosszú, és ráadásul ré- lási szándéknak ellentmond a
szint ismeretlen a gyilkosságot tény, hogy találtak késõbb a
megelõzõ néhány óra törté- tetthelyen pénzt, betétkönynete. Idézzük fel, amit tudni vet, és még egy ausztriai kirándulásból megmaradt schillinlehet a történtekrõl!
– Elõzõ este – barackérési get is… Egy igazán raffinált elszezon volt – Sári az egyik követõ viszont otthagyja az
szomszéd családnál szokása aprót, hogy ne tûnjön az eset
szerint megnézte
a Dallast, az akkori amerikai szappanoperát. Aztán
a másik szomszéd
felé indult a befõzni való barackkal. Eközben, úgy
3/4 9 körül találkozott az idõsebb
T.-vel. Behívta és
megkínálta valószínûleg, szokása
szerint. Elbeszélgettek és T. egész
biztosan
hazament valamikor
este. Sári meg lefeküdt a konyhában. Ott szokott
aludni. A konyha
a fürdõ mellett
volt és nyáron annak az ablaka
rendszerint nyitva volt, csak a redõny volt leeresztve. Hogy kívülrõl
ne nagyon látszszon. Hiszen a fal- Sári néni férjével.

Az õrház, ahol akkor K.V.-ék éltek zajos életet. Mögötte, az
úttal szemben látszik Sári néni egykori otthona.
rablógyilkosságnak. Ám az is
lehet, hogy szó sem volt emberölés szándékáról, csak Sári
kifosztásáról… Más is motiválhatta a tettest. Ez a brutális elkövetés inkább utalhat valami
iszonyatos dühre, bosszúállási
szándékra. Bár… kinek lehetett
volna oka Sárit gyûlölni? Lehet, hogy már örökre titok marad? Ha a másik verziót veszszük, hogy pénzt szerezni jött
a tettes, úgy Sári veszte minden bizonyal az lett, hogy a
konyhából meghallhatta a motoszkálást, megzavarta az elkövetõt, ezért kellett meghalnia…
Mert ismerhette a tettest. Aki
aztán fejvesztve, mindent hátrahagyva elmenekült. Vagy talán gondosan eltakarította a
nyomokat? Ezért nem találtak
különösebb nyomot a rendõrök? A délelõtti felfedezésig
persze volt idõ akár egy kis
visszatérésre is, persze ez csupa-csupa feltevés.
A gyilkosságnak kellett, hogy
zaja legyen. Nyitott ablak... Tizennégy késszúrás… Rémült sikítozással járhatott. Nem lehet,
hogy senki nem hallott semmit. Márpedig az udvar felõli
szomszéd család semmit nem
hallott. Meglehet, a házuk másik oldalára nyíltak az ajtókablakok. Talán õk jobban bezárkóztak éjszakára.
A másik két szomszéd többet tapasztalt. Egyikük jóval
korábban látott valamit, ami érdekes lehet az ügy szempontjából. A másik szomszéd, pedig
szembõl minden bizonnyal Sári halálkiáltásait hallotta meszszirõl, de egyszerû veszekedés-

nek vélte. Lépegessünk a következõ stációig.
Kávás felõl az összekötõ
útról látszik, nagyon kicsiny a
távolság a vasúti õrház és Sári
háza között. Ha tényleg az a
vasutas lehetett… Nem kellett
sokat gyalogolnia.
Ahogy a kellõ látószöget
keressük a két ház között, épp
hazaérkezik a ház egyik gazdája, egy szolgálatkész kedves
fiatalasszony. A korából látszik,
hogy 20 évvel korábban nem
lehetett ennek a kis háznak a
gazdája. Valóban, nemrégiben
vették meg a párjával az épületet és szeretnék felújítani.
Ám kisgyermekként itt élt pár
évig, amíg az édesapja szolgálati lakást kapott Bagodban.
Aztán valaki – egy általuk ismeretlen család – élt itt nem
túl sokáig. Kössünk is hamar
csomót erre a bojtra: nekik
semmi közük az egészhez. Hamar kiderült, hogy a kérdéses
idõpontban más valaki lakott
az õrházban! Reméljük, a fiatal
párt nem kísérti a múlt.
A kérdéses lakó személyére
már a következõ fordulónál derül fény. A társalgás meghökkentõen kezdõdik. Fotózom a
helyszínt, az ablakot, ahol a
tettes bemászott azon a szörnyû hajnalon. Egy érdes férfihang szólít fel a szomszéd udvarból, a sövény mögül:
– Segíthetek valamiben?
– Talán…
– Jöjjön csak közelebb!
– Parancs, vagy kérés?
– Az utóbbi.
Nos, udvarias kérdésre udvarias a felelet:

2011. május 19.
– Sári néni dolgában járok…
– Akkor… Erre jöjjön beljebb – enyhül meg a szikár férfi. Vass Árpád. Az õ anyósának
adott elõzõleg kulcsot Sári…
arra az esetre, ha jönnének a
telefonszerelõk. Így õ nyitott
rá idõsebb T.-vel Sárira… aki
már ott feküdt kiterítve. Õ
ment el Teréz néniért, Sári húgáért azon a hajnalon Bödére.
Ha a tettes személyét nem is ismerheti, de talán õ tud legtöbbet a történtekrõl. Talán legjobban szeretné tudni, hogy ki
is járt a szomszédban azon a
hajnalon.
– Sokszor elmondtuk, sokszor átgondoltuk… és nem lettünk okosabbak! – fog bele.
Amit tud, megosztja velünk.
Nem véd, nem is vádol senkit.
– Az FBI-tól járt itt egy csereprogram során néhány dörzsölt kopó. Õk a vasutast vélték elkövetõnek… a kialakított
profil szerint.
– Azt, aki az õrházban lakott? K. V. élt ott akkor a feleségével, Ilonával … Az asszony
talán még él… egy szociális otthonban. Nem sokat tudunk róluk, de az nyilvánvaló volt,
hogy nem valami nagy békében éltek. Nemegyszer elõfordult, hogy hajnalban mentem
ki az újságért, és a felesége, Ilona ott ült kint és cigarettát
kért. Hogy mi történt köztük,
azt õk tudhatták, nem faggattam. Az ember fél évre rá a Sári
halála után felakasztotta magát
egy fára a Zala-parton. Január
másodikán. Pontosan emlékszem. Az asszonynak aztán
pszichés gondjai támadtak.
Egyszer tüzet rakott a házban…
eltüzelte a ruháit, igazolványait… Azelõtt sokat járt Sárihoz. Mit beszéltek, mit nem,
azt nem tudjuk. De õk nem
lehettek, egyikük sem. Ahogyan emlékszem, elég szerény
képességû emberek voltak… A
férfi a vasútnál volt kõmûves.
Erre nem hiszem hogy képes
lett volna… – meséli a férfi.
Azon a végzetes hajnalon, amikor Krisztina zajongást hallott az út túlsó oldalán, amikor egy fárasztó hoszszú nap után levegõzött, vélhetõen rájuk gondolt. Hiszen
szinte mindennapos volt a
hangos szóváltás köztük. De
ugyan, kinek a fejében foganhatott volna meg akkor az
a gondolat, hogy Sári nénit
ölik éppen.
– Már rég nem járt a faluban Ilona… Mi szoktunk gyertyát gyújtani Vilmos sírján…
Úgy tudjuk, nincsenek rokonai
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– veszi át a szót hozzá Árpád
anyósa, Császár Béláné.
Elõjönnek a régi emlékek.
Például az ifjabb T. J. hajnaltól
csaknem délig tartó „alibicsinálása". Amelyben úgy tûnik,
lehet egy idõkapu, egy ismeretlen idõszak.
– Hajnal négy, negyed öt
körül itt a házunk elõtt szállt ki
T.J. a barátnõje Trabantjából,
aki aztán elhajtott Kávás felé,
bizonyosan hazafelé. A T.J. gyerek pedig gyalog elindult, szintén hazafelé, azaz a zalalövõi
irányba. Innen kicsiny a távolság T.-ék házáig, nem több néhány száz méternél. S itt a sarkon éppen a Sári háza mellett
vezetett el az útja. De ekkor
már senki nem látott semmit.
Hazament? Vagy sétált egy
ideig? Ezt homály fedi. Onnantól úgy ismert a történet további része – ahogy hírlik –, hogy
kora reggel gyalog Zalalövõ felé indult, majd a falutól nem
messze valakik – talán épp
akikkel elõzõleg együtt bálozott – felvették autóval és Zalalövõre vitték. Onnan Egerszegre vonatozott, ahol a vasúti
ABC-ben borotvaszert vásárolt
és taxival érkezett vissza a faluba. Egy arcszeszért ennyit menni… Nem volt az egész házban?
Mindenesetre furcsa. Mint
ahogy az is, hogy az akkor forgalomban levõ legnagyobb bankóval, tízezressel akart fizetni
a taxisnak, aki nem tudott
visszaadni neki, ezért a helyi
vegyesboltban kellett felváltania.
A bûnügyek felderítésén
edzõdött elmék úgy tudják, ez
a viselkedés a kényszeres alibicsinálás esete. Arra szolgál, hogy
a tettes fedezze magát, zavarodottságában arra nem is gondolva, hogy éppen ez a viselkedése keveri õt gyanúba… Azt
persze nem állíthatjuk T.J.-rõl,
hogy õ volt az elkövetõ. Önmagában az sem jelent semmit,
hogy idõsebb T.J. vadásztársasági tag volt, ahol magas ismeretségekre, mi több, barátságokra tehetett szert. Akkoriban ez nem kis dolog volt, hiszen – a korabeli zsargonnal
élve – csupa „fejes” lehetett a
tagja. (A fiatalabbak kedvéét: a
volt pártállam gazdasági és politikai vezetõi, igazgatók, téeszelnökök, ügyészek, a puskás
szervezetek tagjai és folytathatnánk a sort. Hétköznapi ember a legritkább esetben, szorgalmas háttérmunkája jutalmául is csak évek múlva, hovatovább kihalásos alapon lehetett vadásztársasági tag.) Ha
a falusi folklór részének tekint-

jük, hogy aznap délelõtt idõsebb T.J. a szomszéd falu, Bagod egyik nyilvános telefonfülkéjébõl – a felsõbagodi preszszó elõl – beszélt valakivel
hosszasan, vagy 20 percig, akkor is adódnak további furcsa
elemek. Miért is ne juthatna
eszébe valakinek, hogy ne a saját falujából, hanem a szomszédvárból beszéljen meg bizonyos dolgokat. S ezt megelõzõen? Nos, volt egy furcsa
elszólása. Ami persze szintén történhetett véletlenül,
a megtörtént szörnyûségtõl
függetlenül.
– Azon a reggelen éppen
olvastam az újságot, amikor
idõsebb T.J. ezekkel a szavakkal jött, hogy nézzünk rá Sárira
– idézi fel Vass Árpád: – „Valami történt ezzel a szerencsétlennel, meg kell nézni!” Azóta
sem értjük, hogy az egyébként
jó egészségben levõ és köztiszteletnek örvendõ asszonyt miért
nevezte „szerencsétlen”-nek. De
ezt már nem kérdezhetjük tõle, már õ sincs közöttünk.
E sorok írója tudósított néhány szörnyû esetrõl. Például
– egy másik országrészben – a
falunak egy hangosat szólni
nem tudó egyszerû fiúról, aki
egy késõ esti órán a faluszéli
házába csalta a szomszédék lá-

nyát, akit brutális módon megerõszakolt és megölt, majd az
élettelen lány testét átdobta az
út másik oldalára a gazosba. És
másnap reggel nem hagyta
nyugodni a gondolat. Elmotorozott a falu szélére – talán
hogy meggyõzõdjön róla, nem
álmodta-e az éjszakai szörnyûséget…, aztán telekürtölte a falut, hogy õ találta meg a holttestet ott a háza környékén.
Ott nagyobb sikerrel jártak a
zsaruk. Lezárták az egész környéket, nyomokat rögzítettek,
meghallgattak minden létezõ
tanút… és szinte órák alatt kattant a bûnös kezén a bilincs.
Igaz, befolyásos ismerõse sem
volt, aki kimosdatta volna, mint
annyi más súlyos bûncselekmény elkövetõjét.
Az információk sokasága
kavarog a fejemben. A mozaik
látszólag összeáll… De létezhete, hogy úgy történt, ahogy a
darabok összeilleni látszanak?
Vagy elképzelhetõ, hogy máshogy zajlott le minden? Talán a
vasutas-kõmûves szintén lehetett volna az elkövetõ? S vajon
ki volt a tényleges bûnös? Meg
kellene tudni. Hiszen a minõsített emberölés nem évül el.
Akkor sem, ha idõlegesen döglött ügyként kezelik.
Innen folytatjuk.

XXIII. évfolyam

megyei közéleti havilap

Ára: 190 Ft

Fizessen elõ a Zalatájra!
Olvassa az idén 22 éves lapot, amely minden
hónapban, a harmadik csütörtökön
jelenik meg!
Kényes témák, amikkel csak a Zalatáj
foglalkozik.
Fizesse elõ, így biztosan megkapja!
Elõfizethetõ: szerkesztõségünkben
(akár telefonon, faxon, vagy e-mailon)!
Elõfizetési díjak:
1 hónapra 190 Ft, 1/4 évre 570 Ft,
1/2 évre 1.140 Ft, 1 évre 2.280 Ft.
A Zalatáj megvásárolható
ügyfélszolgálatunkon is
(Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4. I. em. 25.)
hétköznapokon 8-tól 14 óráig.
Elérhetõségeink:
Zalatáj Kiadó,
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 2-4. Pf.: 381.
E-mailon: zalataj@zelkanet.hu
Telefon: 92/596-936, fax: 92/596-937
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Elfeledett évforduló (4.)
Tavaly volt 90 éves Zala megye legnépszerûbb sportegyesülete. Akarattal sem lehetett volna nagyobb csenddel „adózni” a fennállás kilenc évtizedének, mint ahogy
ez spontán sikerült.
Múltidézésünk nem öncélú. Egyrészt emléket szeretnénk állítani azoknak, akiknek köszönhetõ, hogy a mai
nap még egyáltalán ZTE-rõl lehet beszélni. Emléket állítani még akkor is, ha ez azoknak nem jutott eszébe, akik
ma a ZTE-bõl, s nem a ZTE-ért élnek.
Furcsa világban élünk. Az igazi értékeken csak mosolyognak a XXI. századi percemberek. Pedig ezek nélkül
ma nem lennének ott, ahol vannak…

A Z. Vörös Lobogó elsõ focicsapata.
1939-ig jutottunk a múltidézésben elõzõ számunkban.
Mint írtuk, abban az évben –
az országban az elsõk között –
megszüntették a ZTE mûködését. Az ezt követõ háborús években nem a sport játszotta a fõszerepet Zalaegerszegen sem.
1945 után sem a ZTE-rõl
szóltak a sporthírek a helyi
sajtóban. Több egyesület is alakult, többségük tiszavirág életû volt. 1957-ben felbomlott a
Zalaegerszegi Dózsa és a Petõfi fúziója. A Z. Vörös Lobogó és
a Petõfi egyesülésének következtében új életre kelt a Zalaegerszegi Torna Egylet, vagyis
a ZTE, míg a Zalaegerszegi Dózsa önálló klubként mûködve
tovább e két egyesület focicsapata éveken keresztül a megyeszékhelyi „örökrangadók” szereplõje volt az NB II-ben.
Apropó NB II.! A Z. Vörös lobogó jogán 1957-ben a második

Németh József
vonalban rajtolt a ZTE labdarúgó-csapata. Ennek az idõszaknak a felidézéséhez élõ szemtanúkat hívtunk segítségül.
A zalaegerszegi Németh József neve mellé feltétlenül oda
kell tenni a „Bogyi” becenevet,
hiszen minden focibarát így
szólította meg a lokálpatrióta
hátvédet, akire nem véletlenül
figyelt fel a hírneves Ferencváros. Bogyi azonban nemet
mondott a legnépszerûbb magyar klubnak, „csupán” azért,
mert erõsen kötõdött Egerszeghez, szülõvárosához.
– A sorsolásnak köszönhetõen a helyi rivális, a Dózsa ellen rajtoltunk az NB II-ben –
emlékszik vissza 1957. augusztus 19.-ére. – A Szeder István
edzette csapatunk összeállítása
a következõ volt: Barna - Né-

meth, Dombai, Petrik - Belák, Madár - Marancsics, Kovács, Millei, Bölcsföldi, Durgó.
Háromezer nézõ látta a találkozót, amelyet Bölcsföldi
két góljával nyertünk meg
2-0-ra.
Az elsõ NB II-es szezonban
szerepet kapott játékosok kö-

1957. 07.06-án a Gyõrben szereplõ ZTE. Balról: Dombai, Barna,
Németh, Petrik, Millei, Belák, Gáspár, Madár, Bölcsföldi,
Marancsics, Durgó és Benedek Tibor vezetõ.

Belák János
zül rajtam kívül már csak Madár Gábor, Belák János, Gáspár
Géza és Marancsics Imre él.

Németh „Bogyi” az elsõ
négy mérkõzésen jobbhátvédet játszott, majd Dombai sérülése után került a védelem
tengelyébe. Elegáns, technikás, határozott játékára nem
véletlenül figyeltek fel az élvonalbeli csapatok. De hiába! Németh „Bogyit”, mint korábban
említettük, nem tudták a fõvárosba csábítani.
– A televízióban megnézem, ha a ZTE játszik, de a stadionba már nem megyek ki –
mondja a 77. évében járó egykori kiváló játékos. – Nem tetszik, hogy a jelenlegi keretben
csupán három zalai kötõdésû labdarúgó (Balázs Zsolt,

A Zalaegerszegi Törekvés csapata 1954-55-ben. Állnak, balról:
Gróf József edzõ, dr. Zumbók János orvos, Kovács, Molnár,
Németh, Aranyosi, Pék, Varga, Vajda Tibor, középsõ sor:
Kõhalmi, Takács, Nagy, Sulák, elõl: Zergényi.

Kocsárdi Gergely, Vlaszák Géza – a szerk.) van, de ez nem
csak a ZTE-re jellemzõ.
Az 1957-es újonc ZTE-ben
egy sorral feljebb, jobbfedezetként szereplõ Belák János –
hasonlóan Németh „Bogyihoz”
– 77 éves, s õ is Zalaegerszegen él.
– A ZTE-hez kerülést megelõzõen már egerszegi labdarúgó voltam – idézi fel pályafutásának kezdeti éveit. – A
Rákospalotai Testvériségtõl a
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rancs”, noha a Törekvés akkor
népszerûbb csapat volt Zalaegerszegen. 1955. május elsején – telt ház elõtt – 3-0-ra
megvertük a nagy riválist, s tíz
pont elõnnyel megnyertük a
bajnokságot, aztán sikeresen
megvívtuk az osztályozót, s
feljutottunk az NB II-be.
Az 1956/57-es bajnokság az
októberi forradalom miatt félbeszakadt.
– Bejöttek az oroszok, megkaptuk a leszerelõ „kék-köny-

Az újjáalakulás 50. évfordulóján, 2007-ben. Balról: Nagy
Ferenc, a ZTE elnöke, Németh József, Madár Gábor, Belák
János, Marancsics Imre, Schuh Sándor, az elsõ NB II-es
ellenfél, a Zalaegerszegi Dózsa csapatkapitánya és Gyimesi
Endre polgármester.

Németh „Bogyi” (3) a ZTE kapitányaként a Sztálinváros elleni
találkozón.

Belák János a megyei tanács
egyik vezetõjétõl. Az újjáalakult ZTE vezetõi azt kérték,
hogy igazoljon Zalaegerszegre,
s hozzon magával játékosokat
is. Így került Egerszegre Madár
Gábor és Barna Sándor.
Az újonc ZTE nyolc veretlen mérkõzéssel kezdte a bajnokságot. 1957. szeptember
15-én, 3500 nézõ elõtt 4-2-re

legyõzte a nagyhírû Gyõri Vasas ETO-t is. A korabeli újság
így jellemezte a sikert: „A lelkesedés és az akarat gyõzelme.”
Végül a 7. helyet szerezte
meg a ZTE a 19. csapatot felvonultató NB II. Nyugati csoportjában.
E. E.
(Folytatjuk)

határõrséghez vonultattak be
sorkatonának, s itt a Határõr
Dózsa játékosa lettem. 1954ben – zalai kérésre – szinte
parancsszóra jöttünk Zalaegerszegre. A megyei bajnokság
megnyerése volt az újabb „pa-

A Zalaegerszegi Dózsa NB II-es csapata 1955-56-ban. Állnak,
balról: Somlai Dezsõ edzõ, Németh, Schmidt, Tárnok, Katona,
Nagy (Buli), Nagy A., guggolnak: Hetényi, Dávid, Hamp, Petrik,
Nagy (Baba).
vet”. Huszonnyolcan indultunk haza Budapestre egy Csepel teherautóval… Az utolsó 80
kilométert gyalog tettük meg –
idézi fel azt az idõszakot.
1957 májusában aztán levelet kapott Zalaegerszegrõl
Belák János, még a Z. Dózsa
játékosaként.

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Címerszínek

A ZTE színe az 1920-as
alakuláskor fekete-fehér volt,
ezt váltotta a zöld-fehér.
A mai kék-fehér színösszeállítás a Zalaegerszegi Építõkkel történt fúzió
„öröksége”.

Lapunk legközelebbi
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2011. június 16-án
jelenik meg.
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Partvonalon kívül… Egy magyar fociöltözõben
Pályaviszonyok

Két, európai normáknak
megfelelõ stadiont épít a nehéz gazdasági helyzetben lévõ
Románia.
Nézzünk körül Magyarországon! A nemzeti stadion düledezik. Évtizedek óta nem tud
ez az ország egy európai színvonalú futballszentélyt felépíteni. Szegény Puskás Ferenc, a
nevét viseli ez a romhalmaz!
Aktuális bajnokcsapataink
helyzete hasonló. Így kényszerült idegenbe pályaválasztóként egykor a Dunaújváros, a
ZTE, majd többször is a Debrecen. Most az Európa Ligában
induló Paksra vár ez a sors.
Ehhez nem kell kommentár…
Légiós sípmesterek

Ha nem tudja, mit keres
ott? Három másodperc, s tudhatná: az USA 1933-ban és
1960-ban aranyérmet szerzett.
Elképesztõ ez a színvonal…
Természetesen a közvetítésé…
Ideális idõpont

A Magyar Kézilabda Szövetséget minõsíti, ahogy az egyik
kereskedelmi gagyiadó játszik
a sportággal. Ez az adó megteheti, hogy ebédidõben közvetítse a magyar nõi válogatott
felkészülési tornáját, a nõi és a
férfi bajnoki döntõt.
Javaslom: a jövõben hajnali
kettõ, vagy három órára tûzzék
ki a meccsek kezdési idõpontját. Mert éppen akkor van szabad mûsorsáv.
Ennyire azért nem kellene
prostituálódni…

Valami érthetetlen megegyezés alapján lengyel játékvezetõk is fújták a sípot a magyar labdarúgó-bajnokság legutóbbi hétközi fordulójában.
Az Újpest-Kecskemét találkozó után a fõvárosi csapatokkal szemben ellenszenvvel igazán nem vádolható Nemzeti
Sport is támadta a lengyel játékvezetõket.
Azt tudjuk, hogy gyenge a
magyar labdarúgás. De azzal
most szembesültünk, hogy játékvezetésünk is külföldi segítségre szorul.
Az újpesti meccs után viszont csak a régi közmondást
tudjuk idézni: cseberbõl vederbe…

Gondolatban már máshol

Felkészültek

A magyar nõi kézilabdaválogatott a közelmúltban
nagy pofont kapott egy hazai
felkészülési tornán Brazíliától.
Mátéfi Eszter szövetségi kapitány így értékelt: sokat hibáztak a magyarok.
Már csak az a kérdés: melyik csapatot irányította Mátéfi?

Szlovákia, jégkorong világbajnokság. A magyar sportadó
a Csehország-Egyesült Államok
mérkõzést közvetíti. A „riporter” megjegyzi: nem tudom,
nyert-e az Egyesült Államok
világbajnokságot?…

A bajnok Videoton edzõjének, Mezey Györgynek bizonyára elgurult a tablettája. Egy
korábbi találkozó után azt nyilatkozta a 2-2-es eredmény
után, hogy sajnálja az 1-1-es
döntetlent.
Nem sokkal késõbb Kispesten, a Bozsik-stadionban mondta a mikrofonba, a 2-0-as vezetés után 2-2-vel zárult mérkõzés után: a vendég kispestiek jól használták ki a megingásainkat, s kiegyenlítettek.
Kommentár
nem
kell
ehhez.
Hazai pálya

Nemesapátiban 4 hónapostól 3 évesig
zsemleszínû keverék kutyusok várnak
szeretõ gazdira.
Az állatbarát család
erejét már meghaladja
a 19 fõre rúgó
létszám, így ingyen
elajándékoznák a
falka nagy részét.

Érdeklõdni Szûcs Beátánál lehet a 0670/385-0168-as telefonszámon.

– Most már igazán megtanulhatnák a nyelvünket ezek a
magyarok, nem csoda, hogy nem értjük meg egymást a
Rajz: Farkas László
pályán!...
Gyûjtögetnek
A Kecskemét-ZTE labdarúgó kupaelõdöntõ nem sok
örömet okozott. Könnyedén
kivertek minket az alföldiek.
A szomorúság azért nem
volt annyira nagy, hogy ne figyeltünk volna a riporter marhaságára, aki a következõket
mondta: begyûjtöttek egy gólt.
Azon gondolkozom, hogy öt
gólnál (ennyit kaptunk Kecskeméten) mit kellene mondani…
Begyûjtött-gyûjtött-gyûjtöttgyûjtött-gyûjtöttek öt gólt?
Idióták…

Nem illik a képbe. A felsoroltak között ugyanis egyetlen légiós sincs, valamennyi
játékos, s az edzõ is magyar.
Hajrá ZTE, Debrecen, Újpest, Honvéd, Gyõr, stb! Lehet
követni a példát!
E.E.

Vadkörte-felvásárlás

Paksi történet
Csernyánszki, Heffler, Éger,
Fiola, Báló, Sifter, Sipeki, Magasföldi, Böde, Csehi, Kiss… Aztán a
cserék: Mészáros, Szabó, Haraszti. S még az edzõ is: Kis Károly.
A magyar élvonalbeli labdarúgó bajnokság ezüstérmesének, a Liga Kupa gyõztesének
névsora.

Kiváló minõségû
vadkörtére várunk
ajánlatot eladóktól
idei felvásárlásra.
Érdeklõdni:
92/596-936,
hétköznap 8-15 óráig,
illetve a
zalataj@zelkanet.hu
e-mailon.

Nagylengyel
Õsi zalai zamatok
– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

• Anno 1982 •

Hungarikum

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

